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I. INFORMAŢII GENERALE
Misiunea şcolii noastre a fost şi este asigurarea pregătirii profesionale ale elevilor adaptată cerinţelor
locale, integrat în dezvoltarea microregiunii şi a strategiei regionale şi naţionale, corelată cu tradiţia
locală, asigurând dezvoltarea personală a elevilor fără nici o discriminare pentru o inserţie socio–
profesională efectivă.


Intreaga activitate desfaşurată de cadrele didactice din Liceul Tehnologic „Zeyk Domokos”pe
parcursul anului şcolar 2018-2019 s-a derulat in conformitate cu legislaţia in vigoare,
coordonată şi condusă de directorul liceului.



Incadrarea profesorilor s-a realizat in condiţiile legii.



Activitatea a fost organizată in conformitate cu Planul de acţiune al şcolii din care au fost
defalcate planurile de activitate pentru diferite domenii.



Au funcţionat, in condiţiile legii: Consiliul Profesoral, Consiliul de Administratie, comisiile
metodice, comisiile pe probleme.



Comunicarea s-a realizat in condiţii corespunzatoare: au fost transmise prin Fişa postului, prin
note de serviciu sacinile pentru intreg personalul şcolii, periodic au fost analizate in C.A:
activitatea ariilor curriculare, activitatea diverselor compartimente administrative; s-au luat
măsuri pentru remedierea operativă a problemelor apărute; conducerea liceului a desfăşurat
o activitate transparentă, prin comunicarea permanentă cu personalul institutiei.



Nu au existat probleme de comunicare intre profesori, profesori şi elevi; comunicarea cu
părintii elevilor s-a realizat sistematic, prin şedinţe şi prin consultaţii organizate in afara
programului şcolar; comunicarea cu instituţiile care reprezintă comunitatea s-a realizat atat
prin iniţiativa acestora, cat şi la solicitarea şcolii.



Marketingul educaţional a vizat analiza perspectivei pentru viitorii absolvenţi: relaţia cu
agenţii economici, pentru identificarea locurilor de muncă, relaţii cu instituţii de invaţămant
superior.



Au fost reactualizate parteneriatele cu Primaria, Politia, Biblioteca, Directia Generala de
Asistenta Sociala si Protectia Copilului, CJD Domus, ECDL, agenţii economici.



Avem autorizaţie de funcţionare si autorizatie ISU pentru şcoală, cantină, internat.
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A. DATE DE IDENTIFICARE A ŞCOLII:

LICEUL TEHNOLOGIC „Zeyk Domokos”
Str Harghitei, nr. 14 cod. 535400
judeţul Harghita, România
telefon: 0266/242383, fax 0266/242388
Email: gs.zeykdomokos@eduhr.ro
adresă site- www.zeyk.ro

B. INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Oferta educațională:
Oferta educaţională a şcolii noastre pentru anul școlar 2018-2019 a fost:
Învăţământul liceal în domenii și calificări prin cursuri de zi și seral astfel:
Tehnician în activităţi ecomomice clasele a IX-a și a XII-a zi- 28 locuri
Tehnician în prelucrarea lemnului clasa XII-a seral- 28 locuri
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii. clasele XI-a seral- 28 locuri și XIII- a seral 28 locuri
Învățământul profesional- școală profesională de 3 ani și șansa a doua -cu calificări în domeniile:
Mecanică- mecanic auto: clasele IX-a, X-a și XI-a cu câte 28 locuri
Textile- pielărie: -confecționer produse textile: clasele a IX-a, X-a și XI-a cu câte 14 locuri
Industria lemnului: tâmplar universal: clasele a IX-a învățământ dual, X-a și XI-a cu câte 14 locuri
Agricultură: horticultor: clasele a IX-a învățământ dual și a X-a cu câte 14 locuri
Comert: Vânzător comerciant clasele IX-a și a X-a cu câte 28 locuri și clasa XI-a -28 locuri
Șansa a doua învățământ secundar inferior cu 15 locuri
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Obiective generale şi strategice
În conformitate cu PAS:
Obiectiv 1.

Asigurarea calităţii educaţiei şi a formării profesionale prin dezvoltarea unei culturi şi a

unei mentalităţi a calităţii la nivelul întregului personal al şcolii prin:
- Servicii de calitate oferite de şcoală
- Asigurarea condiţiilor optime de desfãşurare a procesului instructiv-educativ
– Implicarea în mai mare măsură a Consiliului Elevilor în organizarea activităţilor cultural- artistice,
devenite tradiţionale
Obiectiv 2

Evitarea eşecului şcolar și sprijinirea elevilor cu dificultăţi la învăţătură prin:

- menținerea în sistemul de educație a elevilor din liceu și școala profesională cu risc de abandon
școlar;
- Stimularea participării la educaţia permanentă şi crearea unei culturi a învăţării pe tot parcursul
vieţii
- dezvoltarea parteneriatului la nivel județean, multiregional și transnațional între instituiiți și
organizații cu rol în dezvoltarea programelor de prevenire a abandonului școlar;
Obiectiv 3: - Combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar prin
- Reducerea numărului de absente nemotivate cu 10%;
-Reducerea abandonului şcolar cu 2%;
-Reducerea notelor la purtare sub 7 cu 5%
Obiectiv 4: Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovarea
educaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale pentru toţi elevii şcolii prin:
- Creşterea cu 50% a absolvenţilor cu cel puţin nivel 3 de calificare.
- Promovarea principiilor incluzive de către personalul şcolii.
-Creşterea promovabilităţii la examenul de Bacalaureat cu 5%
- Înbunătăţirea activităţii de orientare şi consiliere
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Obiectiv 5:

Corelarea ofertei educaţionale şi de formare profesională cu nevoile judeţene şi locale

prin corelarea curriculumului cu nevoile pieţei muncii şi nevoile educaţionale ale elevilor şi părinţilor
prin:
- creşterea numărului de absolvenţi angajaţi
-

adaptarea curriculumului în proporţie de 80 % cu nevoile pieţei muncii şi interesele elevilor şi

a părinţilor
Obiectiv 6: Îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii prin proiecte și venituri extrabugetare
Obiectivul strategic al şcolii devine astfel generarea sustenabilă a unei resurse umane înalt competitive,
capabile să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare. Un asemenea deziderat este imposibil
de realizat fără un management adecvat al calităţii educaţiei din şcoala noastră. Calitatea, echitatea şi
eficienţa sunt cei trei piloni ai reformelor educaţionale din ultimele decenii din Europa şi din lume, care
stau la baza construirii sistemelor de management şi de asigurare a calităţii.
Această aliniere a managementului educaţional şi a calităţii educaţiei din Liceul Tehnologic Zeyk
Domokos este necesară nu numai pentru a se asigura o integrare reală şi funcţională, din punct de
vedere educaţional, a şcolii în sistemul educaţional al Uniunii Europene, ci şi pentru ca absolvenţii
noştri, beneficiarii direcţi ai acestei educaţii, să aibă şanse reale de reuşită în competiţia europeană
universitară şi a forţei de muncă în care vor intra după terminarea şcolii.
Managementul nostru optează ferm pentru responsabilitate, transparenţă şi eficienţă; îşi exprimă
angajamentul pentru implementarea performantă şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de
management cu scopul de a obţine rezultate care sa răspundă şi să depăşească nevoile beneficiarilor
noştri (profesori,elevi, părinţi, comunitatea locală, autoritatea locală, agenţi economici.).
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REALIZAREA PLANULUI DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019
1. liceu:
forma

clasa filiera

profilul

domeniul

Calificarea
profesionala
nivel 4

limba de planificat
predare
nr
nr.
clase locuri

realizat
nr
clase

nr.
elevi

zi

IX

tehnologică

servicii

economic

Tehnician in maghiara
activitati
economice

1

28

0

0

seral

XII

tehnologică

tehnic

mecanica

Tehnician in maghiară
prelucrarea
lemnului

1

28

1

24

2. învăţământ profesional clasa a IX-a:
calificarea profesională limba
domeniul
nivel 3
predare

mecanică
industrie
pielărie

textilă

fabricarea
din lemn

realizat

nr
clase

nr. locuri nr.
clase

nr.
elevi

1

28

1

24

0,5

14

0,5

11

maghiară

0,5

14+ 1 loc 0,5
pentru
rromi

14

mecanic auto

maghiară

şi confecţioner
textile

produse maghiară

produselor tâmplar universal

de planificat

agricultura

horticultor

maghiară

0,5

14

0,5

10

comeț

comerciant vânzător

maghiară

0,5

14+ 1 loc 0.5
pentru
rromi

22

S-au suplimentat locurile pentru calificarea comerciant vânzător, pentru că la clasa Tehnician in activitati
economice s-au înscris 7 elevi, și cu ei nu s-a putut realiza clasa, și au optat pentru această calificare.
Sansa a doua- invatamant secundar inferior
Filiera/ Domeniu

Anul I, II, III, IV

Tehnologica/ Agricultura

Specializarea

Horticultor

Nr de elevi
planificat

realizat

15

15
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ORGANIZAREA CLASELOR ŞI REPARTIZAREA PE SĂLI
Nr.
crt

Clasa

Nr.
clase

Lb de
pred.

Forma
de înv

Nivel

Filiera

Profilul

Domeniul de pregătire

Domeniul de pregătire de
bază/Specializare/
Calificare

Nr.elev

Diriginte

Sala
de
clasă

1

XII E

1

Magh

zi

Liceal

Tehnologică

Servicii

Economic

Tehician în activităţi
economice

23

Kiss József

106

2

IX M

1

Magh

zi

Profesional

Tehnologică

Tehnic

Mecanică

Mecanic auto

24

Baciu Petru
Nicolae

104

3

IX AL

0,5

Magh

zi

Profesional

Tehnologică

Servicii

Fabricarea produselor din
lemn

Tâmplar universal

14

Koncz Béla

Resurse nat. si
protecția mediului

Agricultura

Horticultor

10

Tehnic

Comert

Comerciant vanzator

22

Tehnic

Industria textilă şi pielărie

Confecționer produse
textile

11

Servicii

Comert

Comerciant vanzator

15

Resurse nat. si
protecția mediului

Agricultura

Horticultor

12

0,5

4

IX. TC

0,5

Magh

zi

Profesional

Tehnologică

0,5

5

X A-C

0,5

Magh

zi

Profesional

Tehnologică

0,5

206

Balazs Mihaly

bufe

Tekeres Imola
109

6

XM

1

Magh

zi

Profesional

Tehnologică

Tehnic

Mecanică

Mecanic auto

28

József Imre

7

X T- L

0,5

Magh

zi

Profesional

Tehnologică

Tehnic

Fabricarea produselor din
lemn

Tâmplar universal

11

Vas Melinda

Industria textilă şi pielărie

Confecționer produse
textile

11

Comert

Comerciant vanzator

17

0,5

8

XI.C

1

Magh

zi

Profesional

Tehnologică

Servicii

110

208

205

Gagyi Monika

105

9

XI.M

1

Magh

zi

Profesional

Tehnologică

Tehnic

Mecanică

Mecanic auto

23

Báró Attila

118

10

XI T-L

0,5

Magh

zi

Profesional

Tehnologică

Tehnic

Industria textilă şi pielărie

Confecționer produse
textile

9

Vass Ibolya

108

Fabricarea produselor din
lemn

Tâmplar universal

11

0,5

11

XI
SM

1

Magh

seral

Liceu progr

Tehnologică

Tehnic

Mecanica

Tehnician mecanic pentru
intretinere si reparatii

24

Denes Zsofia

12

XII SL

1

Magh

seral

Liceu progr

Tehnologică

Tehnic

Fabricarea produselor din
lemn

Tehnician in prelucrarea
lemnului

16

Dr. Zsidó Ferenc

108

13

XIII
SM

1

Magh

seral

Liceu progr

Tehnologică

Tehnic

Mecanica

Tehnician mecanic pentru
intretinere si reparatii

12

Dávid Ferenc

110

14

V-X

1

Magh

Sansa
a II-a

Secundar
inferior

Tehnologica

Resurse nat. si
prot. med.

Agricultura

Agricultura/Horticultor

15

Valentin Réka
Ibolya

109

TOTAL

308

1

Situaţia claselor în anul şcolar 2018-2019

Total 19 formațiuni de elevi în 14 clase, din care:
-Liceu invatamant zi- 1 clase
1

-Liceu invatamant seral- 3 clase

1
Lic zi

3

(seral)

Lic seral

- Şcoală profesională de 3 ani- 9

Profesional de 3 ani

clase, (14 grupe)
9

Șansa a doua

- Şansa a doua- secundar inferior 1
Situația specializarilor:
Liceu

Calificarea
profesională

IX

X

Adatsor1

0

0

Adatsor2

0

0

Adatsor3

0

0

XI

XII

XIII

0

0

16

0

0

24

0

12

0

0

23

0

Adatsor4

Profesional
30
20
10
0
cl IX

cl.X

cl XI

Mecanic auto

Tâmplar universal

Confecționer produse textile

Horticultor

sansa a doua

Comerciant vanzator

2

Clasa
Nr. elevi inscrisi la inceputul anului
Nr. elevi plecati in cursul anului
Nr. elevi veniti in cursul anului
Nr. Elevi ramasi la sfarsitul anului
Nr. Elevi aflati in abandon scolar
Nr elevi exmatriculati in cursul anului (XIXII)
Nr. Elevi corigenti la sfarsitul anului
Nr. Elevi promovati la sfarsitul anului
Nr. Elevi neincheiati la sfarsitul anului pe
motiv de boala, absente
Nr. Elevi repetenti la sfarsitul anului
Nr.elevi cu media la purtare 10 la sfarsitul
anului
Nr.elevi cu media la purtare 8 si 9 la
sfarsitul anului

IX M
24
2
3
18
6
1
2
14
2
3
7
4

IX A-L
24
1
3
24
2
0
1
19
2
2
19

IX. T-C
33
1
1
22
11
0
0
19
1
2
15
3
1
0

XM
28
1
0
26
1
0
0
26
0
0
16
8
2
0

X T-L
23
0
0
15
8
0
0
13
2
0
7
4
2
0

X A-C
27
25
0
0
2
0
3
21
1
17
0
4

XI.M
23

XI T- L
20
0
0
17
3
0
1
15
1
9

XI C
17
0
0
15
2
0
0
14
1
14

XII E
23
0
0
22
0
1
0
22
0
0
18
4
0

XI SM
25
0
0
11
0
14
0
8
3
0
5
3
0

XII SL
21
0
0
9
0
12
0
9

XIII
SM
10
0
0
7
0
3
7

V-X
15

TOTAL
313
22

30
7
223
22

35
31
7
209
13
7

Nr elevi cazati la internat

3
0
0
9
1

0
0
6
4

0
12
4

0
23
2

0
8
0

0
0
14
1

0
0

0
0
12
1

0
0
9
1

0
0
8
1

0
0
0

9
0
0
0

7
0
0
0

0
0
0
0

0
2
101
15

5

31

1

13

2

0

0

0

0

0

0

0
0

Observatii

Nr.cazuri de violenta cadru didactic-elev in
cursul anului

Nr.cazuri de violenta elev-elev in cursul
anului

Nr elevi cu bursa profesionala retrasa
temporar in cursul anului

Nr elevi navetisti

165

Nr.cazuri de violenta cadru didactic-cadru
didactic in cursul anului

15

Nr elevi cu bursa Bani de liceu retrasa in
cursul anului

22

Nr.elevi cu media la purtare 7 si mai putin
de 7 la sfarsitul anului

Situatia la sfarsit de an scolar 2018-2019

0

3

Situația absențelor:

Absențe

1500
1000
500
0

liceal zi

liceal seral

IPT

C. INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE
1. Personal didactic de conducere
Director: -Baciu Gyöngyvér, prof. Metalurgie - turnătorie

2. Personal didactic
- Pregătire, grade didactice, activitatea de perfecţionare

Posturi/norme didactice
Total

Norme

Liceal

Profesional

25.8

5,34

20,46

12,99

3,41

9,58

12,81

1,93

10,88

Norme

Norme didactice
Norme ocupate cu cadre
didactice titulare
Norme ocupate cu cadre
didactice suplinitoare
Personal didactic angajat

Cadre didactice

Total

Titular

14

Suplinitor calificat

5

Suplinitor necalificat

3

Asociat

5

Pensionar

4
4

TOTAL

31

Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat
Personal didactic calificat
Anul

Personal

Total

2018-

31

2019

didactic
Gradul I

Gradul II

Doctoranzi Definitivat Debutanți

7

2

2

6

14

necalificat
3- in curs de
calificare

Profesorii folosesc metode interactive, astfel încât avem un învăţământ centrat pe elev, mai mult
formativ decât informativ.
Conform reformei învăţământului, pentru realizarea formării profesionale la nivelul
standardelor de pregătire din ţările Comunităţii Europene, adaptate la cerinţele societăţii, a forţei de
muncă şi la economia de piaţă în predarea materiilor de specialitate de profil tehnologic, profesorii
au urmărit următoarele obiective generale:
însuşirea corectă şi folosirea cu exactitate a principalelor noţiuni, concepte, fenomene şi principii care
stau la baza materiei respective;
însuşirea şi folosirea corectă a expresilor tehnologice;
formarea capacităţii de a analiza, înţelege şi explica fenomenele şi procesele tehnologice, de a
sintetiza şi evalua informaţiile specifice:
formarea capacităţii de a aplica cunoştinţele dobîndite la disciplinele de specialitate în situaţii reale
ale proceselor de producţie;
Obiective:


stimularea interesului de cunoaştere a fenomenelor şi educarea creativităţii;



formarea unei gândiri interdisciplinare care să permită corelarea cunoştinţelor;



formarea priceperilor şi deprinderilor privind utilizarea corectă a instrumentelor, sculelor şi
utilajelor;
5

Personalul didactic se preocupă de perfecţionarea s-a proprie. Monitorizarea se face cu sprijinul
responsabilului de perfecţionare.

Personal didactic auxiliar şi personal nedidactic (administrativ)
In liceu există 4 posturi de personal didactic auxiliar şi 9.5 posturi de personal administrativ.Toţi sunt
calificaţi.
3.Personalul didactic auxiliar:
Funcţia

Nume persoana

Nr. post

Număr

angajata

persoane

Secretar şef

Bán Ildiko

1

1

Contabil sef

Kovacs Zoltan

1

1

Administrator patrimoniu

Rafai Zsuzsanna

1

1

Pedagog

Kozma Gyongyi

0.5

1

Supraveghetor de noapte

Kozma Gyongyi

0.5
4

4. Personalul nedidactic
Funcţia
Nume persoana angajata

Nr. post

4

Număr
persoane

Îngrijitor:

Fochist

Muncitor:

Bucătar

Bagyi Maria

1

Deak Ilona

1

Elekes Melinda

1

Murvai Tibor

1

File Janos

1

Kovecsi Denes Karoly

1

Gal Zoltan

1

Fulop Erzsebet

1

Gergely Eniko Rozalia

1

3

2

2

2

6

9

9

SCHEMA ORGANIZATORICĂ A UNITĂȚII:

COMPONENŢA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE, an scolar 2018-2019
Baciu Gyöngyvér - directorul şcolii- preşedintele Consiliului de Administraţie
Tekeres Imola - Cadru didactic ales de CP
Valentin Reka Ibolya- Cadru didactic ales de CP
Denes Zsofia - Cadru didactic ales de CP
Tódor Éva - reprezentantul Primarului
Klein Laszlo - reprezentantul Consiliului Local
Demeter Levente- reprezentantul Consiliului Local
Balazs Piroska- preşedintele Consiliului reprezentativ al părinţilor, ca partener social
Kovács Krisztina - Reprezentantul agenáilor economici
Jozsef Imre - secretarul Consiliului de Administraţie
Kiss Jozsef- reprezentantul sindicatului
COMISIA INTERNĂ PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII


Dénes Zsófia – profesor, coordonatorul comisiei



Dr. Zsidó Ferenc - profesor



Vass Ibolya- profesor



Tekeres Imola- profesor



Demeter Levente reprezentant al CL



Lakatos Dénes elev



Balazs Piroska parinte
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Kiss József- reprezentantul sindicatului

COMISII METODICE
Catedra umana
sef catedra: Dr. Zsido Ferenc
Catedra reala
sef catedra: Tekeres Imola
Catedra de tehnologie
sef catedra: Denes Zsofia

COMISIA DE INTOCMIRE A ORARULUI
Gergely Melinda
Denes Zsofia

COMISIA DIRIGINTILOR
1. Kiss József

XII.E

2. Balázs Mihály IX T-C
3. Baciu Petru Nicolae IX M
4. Koncz Béla IX A-L
5. József Imre

XM

6. Tekeres Imola X A-C
7. Vas Melinda X. TL

8. Gagyi Monika XI C
9. Báró Attila

XI M
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10. Vass Ibolya

XI TL

11. Denes Zsofia XI SM

12. Dr. Zsidó Ferenc XII SL
13. Dávid Ferenc XIII SM
14. Valentin Réka Ibolya V-X sansa a doua
RESPONSABIL CU PRIMIREA, VERIFICAREA ȘI GESTIONAREA ACTELOR JUSTIFICATIVE
PRIVIND NAVETA ELEVILOR.
Baciu Gyongyver- director
Kovacs Zoltan- contabil șef
Bán Ildiko- secretar șef
COMISIA DE PERFECTIONARE METODIC-O ŞTIINŢIFICĂ, CERCETARE DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE
Preşedinte Baciu Gyongyver- director
Denes Zsofia- profesor
Responsabil: Vass Ibolya- profesor
RESPONSABIL CONSILIUL ELEVILOR
Gagyi Monika- profesor
MENTORUL RROMILOR LA NIVELUL UNITĂŢII
Vass Ibolya- profesor
CONSILIER EDUCATIV
Valentin Reka Ibolya –profesor
COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSEOR SCOLARE
Baciu Gyongyver- director
Kovacs Zoltan- contabil șef
Benkő Ildikó- secretar șef
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Sefii de catedră, dirigintii
COMISIA CONSILIUL PENTRU CRRICULUM
Preşedinte: Baciu Gyongyver- director
Membri: şefii de catedră
RESPONSABIL SITE-ULUI ŞCOLII :
Balazs Mihaly
CONSILIUL PROFESORAL AL ŞCOLII
-

Alcătuit din totalitatea cadrelor didactice

-

Secretara consiliului profesoral: prof. Valentin Reka Ibolya

CONSILIUL CLASEI
-

Alcătuit din totalitatea personalului de predare de la clasa respectivă; preşedintele

consiliului clasei este profesorul diriginte
COMPARTIMENTUL DE SECRETARIAT
- Secretar şefă: Bán Ildiko
COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL:
-

Contabil şef:ec. Kovacs Zoltan

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV:
- Coordonator Administrator patrimoniu: Rafai Zsuzsanna

D. INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE, AUXILIARE ŞI ADMINISTRATIVE BAZĂ
MATERIALĂ

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE

Şcoala dispune de autorizaţie sanitară de funcţionare pentru clădirea şcolii, pentru internat şi 10ateria.
Nr.

Tipul de spaţiu

Număr spaţii

Suprafaţă (mp)

10

crt.
1.

Săli de clasă

18

8,33,78

2.

Cabinete

6

343,31

3.

Laboratoare

1

67,50

4.

Ateliere

9

667,33

5.

Sală şi / sau teren de educaţie 2 sală de sport+3 teren de sport 5300+250+5439
fizică şi sport

6.

Spaţii de joacă

1

5182

Unitatea funcţionează cu un număr de 2 schimburi, 1 pentru învăţământ de zi, şi 1 pt. seral, și șansa a
doua. Durata orei de curs/ activităţilor didactice fiind de 50 minute, iar a pauzelor/ activităţilor
recreative fiind de 10 minute.
Sălile de clasă și laboratoarele sunt dotate corespunzător cu mobilier relative nou și cu mijloace
didactice corespunzătoare.
Atelierele sunt dotate prin programul PHARE și cu echipamente primite de la școlile partenere și
echipamente cumpărate din fonduri extrabugetare.
Avem în afară de sălile de sport și o sală fitness, cu echipamente corespunzătoare.

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE

Nr.

Tipul de spaţiu

Crt.

Număr

Suprafaţă (mp)

spaţii

1.

Bibliotecă şcolară

1

63,56

2.

Sală pentru servit masa

2

135,46

11

3.

Dormitor

17

6,44,46

4.

Bucătărie

1

157,13

5.

Spălătorie

1

70

6.

Spaţii sanitare

10

263,63

7.

Spaţii depozitare 12aterial 5

126,77

didactice

Internatul și cantina școlii dispune de 80 de locuri. În anul școlar 2014-2015 am avut 40 interniști.
INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE

Nr.

Tipul de spaţiu

Crt.

Număr Suprafaţă (mp)
spaţii

1.

Secretariat

1

30

2.

Spaţiu destinat echipei manageriale 1

26,8

3.

Contabilitate

1

30

4.

Casierie

1

4,5

5.

Birou administraţie

1

23,1

II. ANALIZA INSTITUŢIONALĂ
I.

Analiza SWOT

Analiza SWOT s-a făcut pe toate domeniile de referinţă privind activitatea educativă: curriculum,
management, resurse umane, materiale, informaţionale.
PUNCTE TARI
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Profilul şi specializările şcolii sunt adaptate cererii de pe piaţa muncii; oferta educaţională acoperă o
plajă largă de domenii;
Existenţa unei bune baze materiale, cu ateliere şi laboratoare reabilitate şi dotate cu echipamente
moderne;
Personalul didactic şi auxiliar competent, calificat şi profesionist, cadre didactice având cunoştinţe
temeinice de utilizare a calculatorului personal,
Colaborarea foarte bună şi angajarea responsabilă a cadrelor didactice în rezolvarea problemelor şcolii;
Perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin susţinerea examenelor de obţinere a gradelor
didactice, precum şi în cadrul comisiilor metodice,
Implicarea cadrelor didactice în proiecte şi programe europene precum Hatartalanul, Erasmus+ etc.
Acordarea de meditaţii şi consultaţii, la cererea elevilor, pentru înlăturarea lacunelor din cunoştinţe
sau pentru pregătirea pentru bacalaureat
Implicarea cadrelor didactice în elaborarea de materiale didactice auxiliare, articole ş.a.;
Programe C.D.L. elaborate de profesorii, maiştri instructori ai şcolii în colaborare cu agenţii economici
Funcționarea claselor cu învățământ dual în domeniile agricol și fabricarea produselor din lemn.
Management financiar corect.
Colaborarea eficientă şi promptă cu administraţia locală
Acces nelimitat la INTERNET
Aparitia lunara a articolelor despre viata scolii in revista locala si a evenimentelor in televiziunea locala.
Pagina web a şcolii (www.zeyk.ro) actualizat permanent
Asigurarea de către şcoală a unor condiţii optime pentru instruirea practică săptămânală în atelierele
şi laboratoarele şcolii, precum şi prin vizite de documentare la diferiţi parteneri sociali;

PUNCTE SLABE
Numărul mare de elevi cu absente nemotivate si cu risc de abandon scolar.
Slaba motivare a elevilor în achiziţionarea unor cunoştinţe solide şi de durată;
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Nivelul scăzut al interesului manifestat de părinţi faţă de problemele şcolii;
Dezinteresul sau lipsa de implicare a unor familii pentru rezolvarea sau ameliorarea situaţiilor negative
ale propriilor copii;
Reticenţa la schimbare, manifestată de unele cadre didactice;
Slaba motivaţie şi implicare a elevilor în procesul instructiv-educativ;
Cheltuieli financiare mari de întreţinere
Modesta dotare a bibliotecii şcolare cu echipamente IT şi spaţiu mic.

OPORTUNITĂŢI
Preocupare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de învăţare
Bursa „Bani de liceu” şi „Bursa profesională” motivează elevii pentru aşi continua studiile;
Manuale gratuite si pentru elevii claselor XI-XII.
Parteneriate viabile şi eficiente cu agenţii economici, cu Poliţia, cu medicul de familie, Muzeul local,
Consiliul Local, ISJHR, şcoli înfrăţite, CCD etc.
Oferte de Proiecte internaţionale cu finanţare europeană:
Existenţa în şcoală a unui cabinet psihopedagogic
Baza sportivă modernă, conferă posibilitatea de a practica diferite sporturi în condiţii foarte bune;
Funcţionarea şcolii ca centru pentru examenele de certificare a competenţelor profesionale,
Derularea unor parteneriate educaţionale cu unităţi şcolare din străinătate, Asociaţia Domus etc.
Buna colaborare cu centrele universitare, în vederea orientării adecvate a absolvenţilor şcolii noastre
spre continuarea studiilor în instituţii de învăţămâmt superior
Preocuparea constantă pentru promovarea imaginii şcolii în comunitatea locală şi în mass-media şi a
ofertei educaţionale;
Activităţi extracurriculare cu rezultate deosebite la nivel judeţean, regional, naţional,
Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare.
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AMENINŢĂRI
Riscul comasării claselor, din cauza efectivului scăzut de elevi;
Nivelul scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor;
Neacoperirea cheltuielilor prin finanţarea per elev;
Accentuarea gradului de sărăcie şi izolare a unor zone rurale determină o slabă preocupare pentru
progresul şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor. Nivelul de trai scăzut determină elevii
ciclului superior să abandoneze şcoala pentru a se încadra şi a sprijini material familia;
Prejudecăţile familiilor privind oportunităţile reale de angajare a absolvenţilor, alegerea meseriei dupa
criterii subiective şi / sau sentimentale
Insuficienta conştientizare a părinţilor elevilor privind rolul lor de principal partener educaţional al
şcolii;
Instabilitatea economică, falimentul unor agenţi economici din zonă, din cauza scăderii ponderii unor
domenii de activitate
Scăderea efectivelor de elevi ca urmare a indicelui scăzut de natalitate;
Creşterea costurilor pe care le presupune cazarea şi sejurul în căminul şi internatul şcolii
Gradul tot mai ridicat de insatisfacţie profesională al cadrelor didactice, şi interesul scăzut al
absolvenţilor de învăţământ superior de a urma o carieră didactică generat, pe de o parte, de
salarizarea nemotivantă, iar pe de altă parte de scăderea prestigiului social;
Resursele bugetare insuficiente din cauza crizei economice şi a subfinanţării sistemului de învăţământ.
ANALIZA NEVOILOR EDUCAŢIONALE DERIVATE DIN ANALIZA SWOT
Din analiza SWOT se constată că unitatea noastră are numeroase puncte forte şi oportunităţi legate de
creşterea cererii pentru calificările în domeniul tehnic şi de creşterea ponderii liceului tehnologic, care
pot fi utilizate cu succes pentru dezvoltarea liceului nostru:
Promovarea rezultatelor deosebite ale activităţii cadrelor didactice în revista şcolii şi în şedinţele
consiliului profesoral în scopul motivării, cel puţin morale a acestora;
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Implicarea şefilor/responsabililor comisiilor metodice în monitorizarea activităţilor specifice organizate
la nivelul şcolii în vederea eliminării formalismului şi a creşterii eficienţei acestora în cadrul formării
continue;
Implicarea diriginţilor în consilierea elevilor şi a părinţilor privind educaţia elevilor şi creşterea
performanţelor şcolare, scăderea absenteismului.
Managementul şcolar s-a realizat prin:
 stabilirea misiunii şi finalităţii specifice liceului, conform analizei SWOT;


organizarea consiliului profesoral, alegerea consiliului de administraţie;



validarea componenţei consiliului de administraţie de către consiliul profesoral, precum şi
desemnarea unui reprezentanţilor consiliului elevilor şi al consiliului reprezentativ al părinţilor
în consiliului de administraţie al şcolii;



a fost realizat Programul managerial şi Programul activităţilor educative şi Proiectarea
activităţiilor extracurriculare pentru anul şcolar 2018-2019



organizarea comisiilor pe arii curriculare şi a catedrelor metodice de specialitate precum şi
constituirea celorlalte comisii de lucru ce asigură o bună desfăşurare a activităţii şcolare;



emiterea de decizii pentru responsabilii de catedre, comisii, dirigenţii şi stabilirea atribuţiilor
acestora;



emiterea de decizii şi note de serviciu în vederea realizării obiectivelor educaţionale şi de
dezvoltare instituţională;



repartizarea diriginţilor pe clasele a IX-a;



şcoala funcţionează în două schimburi 8- 15 program normal, şi 16.05-20.30 pentru învăţământ
seral cu program de 45 min. şi 5 min pauză



definitivarea schemelor orare ale claselor, a şcolii şi validarea acestora în consiliul de
administraţie;



întocmirea încadrării personalului didactic pe clase cu respectarea principiului continuităţii şi
distribuţiei încadrării pe verticală;



consilierea şefilor de catedre şi ai comisiilor de lucru privind modalităţile şi criteriile de
organizare a celor mai potrivite echipe de lucru pe probleme diverseS-a întocmit graficul
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profesorilor şi elevilor de serviciu pe şcoală de către prof. Baciu Gy, care s-a străduit să realizeze
un program cât mai echitabil pentru toţi profesorii. Trebuie menţionat că nu întotdeauna
serviciul s-a desfaşurat conform obligaţiilor cei revin profesorului de serviciu, iar unii colegi au
uitat sau nu s-au uitat că sunt de serviciul pe şcoală, de aceea trebuie luate măsuri în vederea
evitării acestor deficienţe.
Proiectarea asistenţelor şi interasistenţelor şcolare :


Intocmirea şi aprobarea graficului asistenţei şi interasistenţei la ore pe comisii sau catedre
metodice.



Încă din vară am început lucrările pentru pregătirea începerii anului şcolar:



în lunile iulie-august am făcut igienizarea şi vopsirea cu lavabilă a sălilor de clasă



am văruit casa scării din clădirea principală



am vopsit geamurile şi uşile care au fost schimbate



am făcut curăţenie generală



am dezinfectat grupurile sanitare şi cantina şcolii



am făcut lucrările de reparaţii în spaţiile şcolare



am făcut curăţenie în curtea şcolii, am tuns iarba şi tufişurile ornamentale



am selectat mobilierul vechi, şi le-am schimbat



la amenajarea sălilor de clasă am avut în vedere numărul elevilor din fiecare clasă,



am pregătit manualele şcolare pentru clasele IX- X



am schimbat instalaţia de încălzire în internatul şcolii



am realizat încadrarea personalului, am întocmit orarul



curtea şcolii este îngrădită, avem serviciu permanent la poartă asigurat de portari



am stabilit graficul cu profesori de serviciu în şcoală

A fost încurajată colaborarea în cadrul echipelor de asistenţă la ore, şi s-a acordat atenţie opiniilor
colegilor de echipă (şefi de catedre, directori), ţinând seama de observaţiile lor.
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Asistenţa la ore poate căpăta valenţe importante, în sensul perfecţionării personalului didactic, ea
trebuie să se impună ca instrument de evaluare punctuală a prestaţiei cadrului didactic asistat, a
randamentului acestuia, a asumării unor măsuri de îmbunătăţire a muncii educative. O altă abordare
trebuie avută în vedere faţă de cadrele didactice tinere, fără experienţă, aflate la începutul carierei,
pentru care analiza prestaţiei reprezintă un moment cu deosebite semnificaţii pentru evoluţia
ulterioară. Analiza asistenţelor la ore a evidenţiat în cea mai mare parte efortul cadrelor didactice de
a îmbina eficient metode şi procedee didactice activ-participative, în care elevul este actorul principal
în actul învăţării. S-au sesizat deficienţe la: implicarea elevilor în mod activ şi conştient în procesul de
învăţământ, asigurarea retenţiei de cunoştinţe, crearea unui feedbeck al procesului de învăţare prin
evaluarea cunoştinţelor asumate (ce au învăţat şi ce ştiu să facă elevii), respectarea principiilor
docimologice, aplicarea unei notări ritmice (nu se notează abaterile disciplinare), precum şi repectarea
programei şcolare.
S-a realizat graficul tezelor semestriale şi a fost aprobat de directorul şcolii, aproape toate tezele au
fost susţinute în perioadele fixate de MECTS.
Au fost întocmite fişele de post pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi de întreţinere şi vizate,
conform contractului individual de muncă şi s-a realizat evaluarea anuală.
Aprovizionarea şcolii cu imprimate, cataloage a fost realizată de administratorul şcolii.


Inspecţia şcolară:

În cadrul inspecţiilor şcolare s-au urmărit evaluarea competenţelor profesionale şi pedagogice ale
cadrelor didactice (inspecţia de specialitate), soluţionarea unor probleme importante vizând
managementul unităţii de învăţământ, predarea disciplinelor la care se susţin examenele de
bacalaureat, realizarea curriculum-ului naţional şi local etc (inspecţia tematică).
Inspecţiile şcolare au evidenţiat îmbunătăţirea calităţii activităţii în cele trei componente ale procesului
de învăţământ (proiectivă, acţională şi evaluativă). Inspecţiile tematice au constatat o bună corelare a
datelor din fişa de prezentare a şcolii cu autoevaluarea instituţională efectuată de director şi cu
evaluarea aspectelor specifice fiecărui tip de inspecţie de către echipele de inspectori
Management educaţional:
 Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunităţii;


Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor / obiectivelor de referinţă
şi a conţinuturilor vizate de curricula şcolară;
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Evaluarea şi popularizarea performanţelor şcolare şi extraşcolare;



Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară în vederea îndeplinirii scopurilor



educaţionale şi a asigurării calităţii în învăţământ;



Creşterea numărului de cadre didactice care beneficiază de burse de mobilitate individuală prin
programele Comenius



Implicarea şcolii în parteneriate şcolare în cadrul Programului de învăţare pe tot parcursul vieţii



Definirea şi promovarea ofertei educaţionale;



Corelarea ofertei cu nevoile de calificare ,

Managementul calităţii:
 Asigurarea calităţii educaţiei prin oferirea unor programe de educaţie care să satisfacă
aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate;


Aplicarea procedurilor interne de asigurare a calităţii de către structurilor responsabile cu
evaluarea internă a unităţii;



Optimizarea procedurilor de monitorizare şi de evaluare a calităţii procesului de învăţământ.



Unele laboratoare şi ateliere au fost reabilitate şi amenajate prin forţe proprii



Menţionăm că mobilierul din unele săli şi cabinete, magazii a fost realizat în atelierul şcolii de
către elevi îndrumaţi de dl. maistru David Ferenc .

Cristuru Secuiesc, 31.08.2018

Director,
Baciu Gyöngyvér
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III. ACTIVITATEA COMISIILOR METODICE/ CATEDRE

Raport de activitate
a Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
anul şcolar 2018-2019

Comisia de evaluare şi de asigurare a calităţii din şcoala noastră, funcţionează pe baza unui regulament
de funcţionare elaborat de CEAC şi aprobat de CP. Responsabila CEAC este profesoara de specialitate tricotaje,
confecții textile, finisaj textil, Denes Zsofia, desemnată de directorul şcolii, iar membri ei au fost aleşi conform
metodologiei în Consiliul Profesoral prin vot la începutul anului şcolar la prima şedinţă a CP.

Membrii comisiei sunt:
Denes Zsofia

-

Resp.comisie

Vass Ibolya

-

Secretar

Zsidó Ferenc

-

Prof. Membru

Tekeres Imola

-

Prof. Membru

-

Resp.Consiliul Local

Balázs Piroska

-

Resp.Comitetul de parinti pe scoala

Kiss József

-

Reprezentant sindicat

-

Reprezentantul elevilor

Demeter Levente

Lakatos Dénes

În prima şedinţă a comisiei, am împărţit sarcinile şi responsabilităţile între membrii comisiei, am întocmit
planul de acţiune CEAC, am purtat discuții asupra strategiei de asigurare a calității în anul școlar 2018-2019.
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În luna septembrie am întocmit un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în şcoala
noastră, care a fost adus la cunoştinţa CP. Acest raport de autoevaluare a cuprins următoarele documente: fişă
tip de autoevaluare, proiect privind oportunitatea şi dezvoltarea unităţii noastre, oferta educaţională, actul de
dobândire a personalităţii, acte privind spaţiile de învăţământ şi baza materială (autorizaţia sanitară, acte privind
curriculumul, acte privid personalul didactic).
CEAC în anul şcolar trecut a coordonat aplicarea procedurilor şi a activităţilor de evaluare şi asigurare a
calităţii, a stabilit principalele direcţii de acţiune definitorii pentru conceperea şi implementarea unui sistem de
Management al Calităţii care să conducă la îmbunătăţirea continuă a procesului didactic din şcoală, dublat de
conceperea de proceduri de evaluare a activităţilor de predare- învăţare.

Am elaborat proceduri de evaluare a activităţilor didactice şi de evaluare a cadrelor didactice de către
comisie şi de către elevi.
La începutul anului şcolar am monitorizat pregătirea unităţii pentru începerea anului şcolar, am verificat
existenţa documentelor şcolare, cataloage, carnete ale elevilor, registrele matricole, am verificat desfăşurarea
corectă a examenelor de corigenţă.
Am monitorizat evaluarea activităţilor cadrelor didactice pentru anul şcolar precedent.
Am monitorizat întocmirea orarului, a calendarelor activităţilor catedrelor, a programului practicii
comasate, a calendarului activităţilor extraşcolare.
Am participat la verificarea preliminară a dosarelor pentru obţinerea burselor.
Efectuăm periodic verificări privind notarea ritmică, prezenţa elevilor, respectarea planificărilor
calendaristice de către profesori, aceste activități sunt specificate în procesele verbale ale discuțiilor periodice
dintre membrii comisiei.
Participăm la acţiuni de popularizare a ofertei educaţionale a şcolii noastre şi la acţiuni de prevenire a
abandonului şcolar.
Urmărim în permanenţă derularea programului a doua şansă din unitatea noastră.
Am monitorizat inventarierea bunurilor şcolii, am verificat valorizarea obiectelor de inventar realizate în
atelierele şcolii, precum şi procesul de casare a bunurilor deteriorate.
În fiecare luni între orele 11-12 am discutat cu membrii CA despre problemele şi activităţile actuale,
planificate şi realizate.
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Pe perioada activitaților de practică comasată verificăm derularea acestora în condiții optime, ținem
legatura în permanență cu maiștrii instructori și profesorii desemnați de unitatea școlară, dar și cu reprezentanții
legali ai agenților economici prin tutorii de practică desemnați de aceștia.

Cristuru Secuiesc: 18.06.2019
Coordonator CEAC,
Denes Zsofia

RAPORT DESPRE ACTIVITATEA CATEDREI UMANE
PE ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Activitatea catedrei umane şi în anul şcolar 2018-2019 s-a desfăşurat în vederea obiectivelor
propuse în planul de activitate întocmit la începutul anului şcolar:

1. Formarea unui colectiv de cadre didactice bine pregătite: Fiecare membru al catedrei umane a
participat la consfătuiri şi acţiuni tematice desfăşurate conform graficului I.Ş.J, a întocmit planificările
calendaristice, şi proiectările unităţilor de învăţare.
S-au făcut propuneri pentru planul de activitate al catedrei.
Şeful de catedră a întocmit planul şedinţelor de catedră.
Periodic s-a monitorizat parcurgerea materiei şi ritmicitatea notării elevilor, evaluarea continuă şi
corectă a elevilor.
2. Formarea cadrelor didactice pentru a folosi în activitatea de predare strategia învăţării centrate pe
elev: S-au ţinut schimburi de experienţe având în vedere analiza obiectivă a nivelului de pregătire a
elevilor, cu măsuri concrete de ameliorare a situaţiilor necorespunzătoare.
3. Pentru înzestrarea elevilor cu cunoştinţe necesare formării lor profesionale, ştiinţifice şi culturale sau aplicat metode şi forme de evaluare şcolară şi de dezvoltare a creativităţii, adaptabilităţii şi a
transferabilităţii cunoştinţelor în motivaţii noi. Pentru clasa liceala terminală am organizat simulare de
examen bacalaureat, analiza rezultatelor a fost prezentată în cadrul şedinţelor cu părinţii, şi s-au luat
măsuri pentru ameliorarea situaţiilor (în final s-au prezentat la examen 4 elevi din clasă).
Un grup de patru elevi, sub îndrumarea profesorului Zsido Ferenc au participat la concursul
multicultural, interdisciplinar organizat de Fundatia Communitas, intitulat Bölcs diákok, și au obținut
locul IV.
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Mai mulţi elevi au fost pregătiţi de Antal Elisabeta să participe cu recitări la la emisiunea televiziunii
locale „ Egy perc vers”. In cadrul programelor săptămînii Școala altfel profesorul de limba română
Iozsef Imre împreună cu colega sa, profesoara Gagyi Monika au organizat concurs de limba română.
Profesorul Zsido Ferenc a organizat sesiune de recitaluri poezii si proză, cât și un workshop muzical, în
cadrul căruia elevii au realizat varianta cântată a unor poezii. D-na profesoara Valentin Reka a organizat
concurs interactiv de limba engleza.
4.Pentru obţinerea noilor experienţe prin colaborare cu şcoli partenere am participat la programe
culturale comune cu scolile partenere din Hódmezővásárhely, Ózd, Debrecen, Derecske și Budapest din
Ungaria.
5.În cadrul

dezvoltării activităţilor extraşcolare am participat cu programe literar –muzicale la

comemorarea evenimentelor din 1848 la statuia lui Zeyk Domokos. Au participat totodată la diferitele
manifestări culturale din oraş: în anul curent elevii din Liceul Tehnologic Zeyk Domokos au prezentat
spectacolul comemorativ la statuia lui Petőfi Sándor din centrul orașului Cristuru Secuiesc pe 15 martie,
iar pe 25 octombrie, tot în centrul orașului au prezentat a serbare comemorativa în amintirea revoluției
din 1956 din Ungaria (împreună cu primăria orașului). Aceste serbări au fost pregătite, organizate de
doamna profesoară Gagyi Monika și Tekeres Imola, domnul profesor Zsido Ferenc. Cu un grup de elevi
am participat la o acțiune ecologică organizată de primăria orașului: am cules deșeuri, gunoiuri de pe
maluyl râului Târnava.
6. Pentru formarea ştiintifică şi de cultură generală a elevilor am organizat întâlniri cu poeți, scriitori
contemporani (lansări de carte): cu poetul Bálint Tamás si scriitorul Fekete Vince. Am organizat cursuri
extrașcolare: de exemplu profesorul Zsido Ferenc a ținut o prezentare despre dialectele limbii
maghiare. Totodată am pregătit spectacole pentru comemorarea evenimentelor istorice legate de
ţinuturile natale, şi de istoria poporului nostru; cu copii cu talent muzical profesorul Zsido Ferenc a
ținut probe și recitaluri. Aceștia au participat la festivitatea organizată de muzeul orașului: Múyeumok
éjsyakája. Mai mulți elevi cu talent literar au participat la diverse concursuri literare cu operele lor
(poezii, nuvele). De exemplu Hatos Klementina din clasa a X.C. a participat la expoziunea organizată de
Forumul Tinerilor, intitulat: Tehetség lakik a szomszédban.
7. Păstrăm tradiţiile culturale ale şcolii prin participare la programele tradiţionale ale şcolii: balul
bobocilor, Ajunul de crăciun, 15 Martie, balul de majorat, ultimul clopoţel. În Ajunul de crăciun
organizăm un spectacol muzical-literar la care participă cel puțin 60 elevi din școală (corul școlii),
eveniment organizat de profesorul Balazs Mihaly și Zsido Ferenc.
8.S-a urmărit formarea personalitaţii elevilor, formarea comportamentului, dezvoltarea sentimentului
de respect reciproc, de amabilitate si de toleranţă prin conversaţii pe marginea operelor literare, şi
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viaţa cotidiană, prin participare la diferite programe culturale, dar mai ales prin corectarea permanentă
a comportamentului şi a expresiilor folosite de elevi.
Activităţile didactice au avut în vedere şi: promovarea unei relaţii de comunicare deschisă între
profesori şi elevi, care să stimuleze cultivarea valorilor etice, estetice, civice şi personale, să modeleze
atitudini şi comportamente responsabile.

Zsidó Ferenc,
şef de catedră
RAPORT DE ACTIVITATE A CATEDREI DE TEHNOLOGIE
ANUL ŞCOLAR
2018-2019

În primele zile ale anului şcolar am întocmit planul de activitate pe anul şcolar 2018-2019. Ţinînd cont
de cele prevăzute în plan am realizat următoarele:
La prima consfătuire am analizat activitatea catedrei noastre pe anul precedent, am discutat care au fost
punctele tari ale activităţii noastre, dar le-am concretizat şi pe cele slabe şi am încercat să găsim soluţii de
înbunătăţire.
Cu ocazia întrunirii am întocmit planul de activitate al catedrei, programul de desfăşurare a activităţilor
de practică comasată, am verificat programele CDL existente şi le-am întocmit pe cele lipsă conform noilor
aşteptări.
Am participat la consfătuirile de început de an, organizat de ISJ Harghita.
Am ţinut consfătuiri lună de lună, la care am discutat despre munca noastră, am încercat să găsim soluţii
la problemele ivite, şi am împărtăşit cu colegii noştrii aspectele pozitive ale muncii noastre.
Activitatea noastră de a efectua inspecţii la orele colegilor, a ţintit eficientizarea activităţii catedrei.
Această activitate a fost realizată de d-na director şi de responsabilul de catedră.
Elevii clasei a IX-a au vizitat mai multe unităţi industriale cu profil corespunzător domeniului de
pregătire, din oraşul nostru, aceste vizite le lărgesc orizontul, le dau posibilitatea de a cunoaşte posibilităţi de
angajare după terminarea studiilor.
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Mai mulţi membrii ai catedrei noastre au participat la cursuri de perfecţionare: Am întocmit listele cu
subiectele propuse pentru examenul de competenţe nivelul IV, luând în considerare opţiunile elevilor, am
demarat întocmirea lucrărilor de diplomă.
D-na Vas Melinda și d-na Denes Zsofia au pregătit o elevă, confecționer produse textile pentru
participarea la faza locală a concursului SzakmaSztar. Eleva a obținut un rezultat foarte bun.
D-na Vass Ibolya a continuat să organizeze concursul „Fafejtoro”destinat elevilor din clasele cu profil de
prelucrarea lemnului.
Fiecare maistru instructor și profesor îndrumător de activitate de practică comasată a întocmit actele
necesare elevilor pentru a-și desfășura practica comasată la agenții economici parteneri și a fixat programul lor
cu reprezentanții acestor agenți.
Membrii catedrei împreună cu elevii claselor terminale au realizat diverse produse, cu care am
participar, ca în fiecare an la Targul de cracuni, organizat de primăria orașului.
D-na Denes Zsofia a participat la echivalarea curriculumurilor pentru diverse meserii pentru clasa a XI-a,
școala profesională de 3 ani, industria textilă și pielărie.
În luna martie 2019 membrii catedrei au participat la organizarea și derularea activitatilor din cadrul
Sărbătorii meseriilor.
Am participat la activități de promovare a ofertei școlii, d-na Baciu și D-na Denes au prezentat oferta
școlii la Școala gimnazială Petofi Sandor din oraș.
D-na Vas Melinda și d-na Vass Ibolya au participat la pregătirea și derularea activităților din cadrul
”Noaptea Muzeelor”organizat de muzeul din oraș.

Pentru a creşte calitatea activităţii instructiv-educative, membrii catedrei noastre au realizat următoarele:
-

Am întocmit şi completat formulare de autoevaluare, prin care am analizat eficienţa muncii noastre
cu elevii.

-

Mai mulţi membrii ai catedrei au ţinut cursuri asistate de calculator şi au folosit metode variate
pentru a eficientiza munca cu elevii.

-

Mai mulţi membrii ai catedrei noastre au ţinut cursuri deschise, la care au participat colegi şi
directorul şcolii precum şi inspectorul de specialitate.

-

Am participat la consfătuirile organizate de ISJ Harghita.

-

Am organizat consfătuiri la nivel de catedră lună de lună.
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Pentru a ţine legătura cât mai strânsă cu şcolile partenere am realizat următoarele:
-

Mai mulţi membrii ai catedrei au participat activ la întreţinerea legăturilor cu şcolile partenere din
Hodmezovasarhely, Karcag, Ozd şi alte unităţi şcolare.

-

Am urmărit cu stricteţe activitatea practică a elevilor noştrii, indiferent dacă şi-au desfăşurat
activitatea în atelierele şcolii sau la parteneri externi.

-

Considerăm că colaborarea nostră cu unităţile comerciale şi industriale partenere este fructuoasă.

Pentru mediatizarea activităţilor şcolii:
-

Am popularizat activităţile şcolii peste tot unde acest lucru a fost posibil.

-

Am participat cu produse proprii la târgul anul de Crăciuni, organizat de Consiliul Orășenesc.

-

Am organizat și derulat Sărbătoarea meseriilor

-

Am participat la Noaptea muzeelor

Cristuru Secuiesc: 20.06.2019

Denes Zsofia

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A
DIRIGINȚLOR PE ANUL ȘCOLAR 2018-2019

Comisia metodică a diriginților se formează la începutul fiecărui an școlar din diriginții claselor
și un președinte numit prin decizie de către directorul unității. Componența Comisiei Metodice pentru
anul școlar 2018-2019 este următoarea:
Denes Zsofia

responsabil, diriginte clasa a XI-a SM

Kiss Jozsef

diriginte clasa a XII-a E

Balazs Mihaly

diriginte clasa a IX-a CT

Tekeres Imola

diriginte clasa a X-a AC

Vass Ibolya

diriginte clasa a XI-a LT

Gagyi Monika

diriginte clasa a XI-a C

Baro Attila

diriginte clasa a XI-a M

ZsidoFerenc

diriginte clasa a XII-a SL
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ValentinReka-Ibolya

diriginte II.A sansa a II-a

Baciu Petru Nicolae

diriginte clasa a IX-a M

Koncz Bela

diriginte clasa a IX-a AL

Jozsef Imre

diriginte clasa a X-a M

Vas Melinda

diriginte clasa a X-a LT

David Ferenc

diriginte clasa a XIII-a SM

La prima ședință a comisiei s-a discutat despre misiunea și țelurile comisiei. S-au împărțit
responsabilitățile și sarcinile membrilor. Președintele comisiei a solicitat propuneri pentru activitățile
extrașcolare, pentru primul semestru, precum și propuneri în legătură cu tematica ședințelor comisiei. Sa discutat îndelung pe aceste teme și s-au definitivat cele două programe de activități. Președintele a
solicitat programul de activități extrașcolare pentru fiecare clasă, aceste programe au fost elaborate de
diriginți, cu ajutorul colectivului de clasă.

Programele se păstrează atât în portofoliul clasei, cât și ca

anexe la programul de activități a școlii în portofoliul comisiei.
Ședințele Comisiei Metodice a diriginților s-au ținut cu regularitate, s-a respectat tematica
prevăzută, dar s-a discutat și asupra unor probleme care au apărut pe parcursul semestrului de exemplu
părăsirea timpurie a școlii, absențele nemotivate, problemele sociale și materiale ale familiilor elevilor
noștrii, elevi cu probleme de învățare, activitatea elevilor care sunt cazați la internatul școlii. Colaboram
cu consilierul educativ in rezolvarea acestor probleme. S-a stabilit și anul acesta un program de
supraveghere a activității elevilor din internatul școlii de la ora 15 până la ora 17, perioadă în care nu au
loc cursuri și datorită lipsei de personal nici pedagogul școlar nu este prezent. S–a stabilit un program
pentru 5 saptamani, afisat in sala profesorala. Activitatea este consemnata in caietul de procese verbale.
Am stabilit responsabilitățile profesorului de serviciu și programul pentru zilele săptămânii.
Comisia diriginților a avut o activitate variată, a participat la stabilirea burselor de merit, sociale
și de boală, a participat la organizarea activităților extrașcolare, a susținut activitățile de promovare a
imaginii școlii, a contribuit la organizarea și desfășurarea diferitelor concursuri, examene și alte activități
care contribuie la buna desfășurare a activităților educative
Participăm totodată la acţiuni de popularizare a ofertei educaţionale a şcolii noastre şi la acţiuni
de prevenire a abandonului şcolar.
Mai mulți membrii ai comisiei participă la întocmirea și derularea proiectelor de finanțare
Europeană (Erasmus+), sau alte proiecte de exemplu ”Hatartalanul”. Mulți dintre membrii comisiei sunt
responsabili de proiecte, persoane de contact sau membrii în comisiile de derulare a acestor proiecte.
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Comisia coordonează în permanență și activitatea Consiliului Elevilor, ține legătura permanentă
cu consilierul școlar în rezolvarea problemelor de comportament ale elevilor, în reducerea abandonului
școlar, în rezolvarea problemelor de sănătate și sociale ale elevilor școlii, colaborează cu Consiliul
Părinților.

Cristuru Secuiesc, 25.06.2019

Responsabil
Comisia Metodică a Dirirginților
Denes Zsofia

IV. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE / EXTRACURRICULARE
Raportul anual consilier educativ—Proiecte şi programe
educative şcolare şi extraşcolare
2018 – 2019

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE CULTURAL-ARTISTICE



5 octombrie 2018 – Ziua internațională a educației. Cu ocazia acțiunilor dedicate Zilei
Internaționale a Educației Liceul Technologic "Zeyk Domokos" a organizat programe care
promovează dezvoltarea comunitară.



18 octombrie 2018 – Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane. În cadrul activități
a avut loc o dezbatere legată de lupta împotriva traficului de persoane.



11 octombrie 2018 – Balul bobocilor.

Serbare școlară. Profesori responsabili: diriginţi

claselor terminale: Gagyi Mónika, Báró Attila, Kiss József, Vass Ibolya. Evenimentul a fost
organizat în Sala festivă a şcolii. Festivitatea a fost organizată de elevii claselor terminale. Acest
eveniment este o experiență frumoasă în viața elevilor. Partea finală și cea mai populară a
evenimentului este alegerea reginei și regelui bobocilor.


19-23 noiembrie 2018 – Săptămâna educaţiei globale.

În cadrul proiectului profesorul

Kornis Melinda a prezentat un Powerpoint despre tema „Lumea se schimbă! NOI?”, după care a
avut loc o dezbatere cu elevii participanți.
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1 decembrie 2018 – Ziua naţională a României. Serbare la nivel național.



17-21 decembrie 2018 – Decorarea claselor, Concurs. Profesor responsabil: Gagyi Mónika. În
acest eveniment au participat 6 clase. Consiliului elevilor a selectat si a premiat “Cea mai
fumoasă clasă.” Toți elevi au fost implicați în acest eveniment.



18 decembrie 2018 – Oră de literatură neconvențională.

Profesorul dr. Zsidó Ferenc a

organizat o întâlnire cu Fekete Vince, poet și scriitor de la Târgu Secuiesc. Autorul a răspuns la
întrebări, a vorbit despre cum a devenit poet, a vorbit și despre ilustrarea sexualității în literatură,
și apoi a prezentat noul lui carte “Szárnyvonal.”


20 decembrie 2018 – Sărbătoarea advent.

Serbare școlară. Evenimentul s-a desfăşurat în sala

festivă a şcolii. Participanţi: elevii şcolii. Responsabili: Balázs Mihály, dr. Zsidó Ferenc. A fost
un program cultural în Ajunul Crăciunului cu cântece şi recitări în scopul creării atmosferei de
Crăciun. Muzicienii și corul au creat o atmosferă solemnă.


31 ianuarie 2019 – Carnaval. Concurs. Evenimentul a fost organizat în sala festivă a şcolii pe
tema Western. Participanţi: elevii şcolii. Responsabili: Vass Melinda, József Imre, Tekeres
Imola, Gagyi Mónika, Consiliul elevilor. Data aceasta evenimentul a fost mai special deoarece a
avut loc și un concurs de dans. Între cele șase perechi de dansatori au fost și profesori, care au
participat cu mare entuziasm la acest concurs.



22 februarie 2019 – Maturandus. Serbare școlară. Evenimentul a fost coordonat de către doamna
director Baciu Gyöngyvér și diriginţii claselor terminale. Discursul festiv a fost ţinut de către
doamna director Pávai Gyöngyvér. În cadrul programului elevii au recitat poezii, au cântat. Micul
concert al orchestrei pregătit cu coordonarea profesorului dr. Zsidó Ferenc a făcut sărbătoarea de
neuitat pentru noi toți, dar punctul culminant al serii a fost ca întotdeauna dansul clasic prezentat
de elevii claselor terminale.



31 mai 2019 – Ultimul clopoţel.

Serbare școlară. Evenimentul a fost coordonat de către

doamna director Pávai Gyöngyvér și diringinți claselor terminale. Anul acesta clopoțelul a sunat
pentru patru clase.


5 iunie 2019 – Ziua învăţătorului. În cadrul zilei diferite activități cultural-artistice au fost
organizate în școală la care au participat toate cadrele didactice.
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ACTIVITĂŢI DEDICATE
INTERNAŢIONALE



EVENIMENTELOR

LOCALE

,

NAŢIONALE

,

6 octombrie 2018 – Comemorarea martirilor din Arad. Comemorare la nivel local. Participanţi
au fost elevii Liceului Tehnologic “Zeyk Domokos” care au pregătit un program festiv. Profesor
coordinator: Tekeres Imola.



23 octombrie 2018 – Anul acesta comemorarea evenimentelor din 1956 a avut loc la monumentul
Millenium. Elevii au prezentat un program festiv cu coordonarea profesorilor dr. Zsidó Ferenc,
Gagyi Mónika, Antal Erzsébet. Totodată un grup de elevi a participat la evenimentul Gloria
Victis de la Budapesta împreună cu profesoara Tekeres Imola la invitaţia Asociației Rákóczi din
Ungaria.



15-16 decembrie 2018 – Târgul de iarnă.

Târgul a fost organizat de Primăria oraşului. Elevii

şi profesorii şcolii „Zeyk Domokos” au participat la acest eveniment cu crearea şi vânzarea
lucrurilor decorative sau de uz casnic.


15 martie 2019 – Comemorarea revoluţiei din 1848, activitate locală. Spectacolul festiv a fost
prezentat de elevii noștri cu coordonarea profesoarelor Antal Erzsébet, Tekeres Imola, Gagyi
Mónika şi dr. Zsidó Ferenc.



28 martie 2019 – Sărbătoarea meseriilor și concurs antreprenorial “Vállalkozni jó”. Evenimentul
are ca scop prezentarea diferitelor meserii și creșterea prestigiul profesiei. totodată în fiecare an
are loc și un concurs. Activitatea a avut şi un rol de dezvoltare comunitară la nivelul şcolii. La
acest eveniment au participat toți profesorii.



4 iunie 2019 – Ziua de solidaritate. Cu ajutorul Asociației Rákóczi din Ungaria elevi şcolii au
participat la evenimentul de comemorare în Ungaria, Debrecen. Spectacolul festiv a fost
prezentat de elevii noștri cu coordonarea profesoarelor Antal Erzsébet şi Tekeres Imola.

PROIECTE DE PARTENERIAT
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Proiect Erasmus+ Try—Non formal learning approaches and self-management practises. 3-9
septembrie 2018 –Teacher Training in Cristuru-Secuiesc; Romania, 19-23 Mai – Teacher
Training în Amarante, Portugalia. Responsabil: Baciu Gyöngyvér. Parteneri: Consiliul Local,
Asociația de Tineri din Ardeal.



Proiect Erasmus+ „Preservation of the Local Artistic, Cultural and Environmental Heritage in
the European Union in the Mean of Sustainability (Environmental Intelligence).” 28-30
noiembrie 2018 – Faza introductivă in Pusztaszabolcs, Ungaria; 24-29 martie 2019 –prima
mobilitate în Roma, Italia.



18-22 martie 2019 – Határtalanul Budapest. Responsabil: Tekeres Imola, Kornis Melinda.
Parteneri:Pogány Frigyes Szakközépiskola.



8-12 aprilie 2019 – Határtalanul Budapest. Responsabil: Kiss József, Vas Melinda. Parteneri:
Széchenyi István Kereskedelmi Szakgimnázium.



15-19 aprilie 2019 – Határtalanul Hódmezővásárhely. Responsabil: Kiss József. Parteneri:
Eötvös József Szakgimnázium és Szakközépiskola.



6-11 mai 2019 – Határtalanul Ózd. Responsabil: Tekeres Imola. Parteneri: Széchenyi István
Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium.



3-8 iunie 2019 – Határtalanul Karcag. Reponsabil: Vass Ibolya. Parteneri: Varró István
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium.



3-7 iunie 2019 –Határtalanul Debrecen. Responsabil: Tekeres Imola. Parteneri: Debreceni SZC
Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki Szakgimnáziuma.



14 iunie 2019 – Noaptea muzeelor la Muzeul „Molnár István”. Elevii liceului au fost coordonați
de către profesori Vass Ibolya, Dávid Ferenc, Dénes Zsófia, Gagyi Zoltán, Koncz Béla, Vas
Melinda, Hatos György. Elevi au participat la magazine de artizanat unde au prezentat diferite
meseri și activități.

Director: Baciu Gyöngyvér

Cristuru-Secuiesc, 21.06.2019

Coordonator proiecte educative: Valentin Réka-Ibolya
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V. PARTENERIATE ŞI COLABORARE
La începutul fiecărui an înfiinţăm comitetele de părinţi pe clasă şi Consiliul reprezentativ al
părinţilor, cu scopul de a susţine şcoala în modernizarea bazei materiale , în realizarea şcolarizării, în
integrarea socială a absolvenţilor, în desfăşurarea unor activităţi extraşcolare şi în realizarea unor
rezultate mai bune în procesul instructiv - educativ.
Reprezentantul Consiliului reprezentativ al părinţilor din Consiliul Administrativ al şcolii a avut o
contribuţie însemnată în rezolvarea problemelor şcolare.
Instruirea practică s-a realizat la 19 unităţi economice. Printre partenerii care au realizat
instruirea unui număr mai mare de elevi se numără unităţile textile, comerț, agricol, mecanic şi lemn.
Cea mai mare diversitate în instruirea elevilor s-a realizează în domeniul mecanic motoare şi la servicii.
Astfel elevii au efectuat şi efectuează instruirea practică la posibilul loc de muncă.
Ca exemple reprezentative putem menţiona parteneriatul cu firmele SelMob și Societatea
Kukullo cu care am încheiat contract privind școlarizarea elevilor în sistem dual, respectiv avem
contracte cu elevii, părinții, școala și firma cu două grupe de elevi de specialitatea tâmplar universal și
horticultor.
Am elaborat un contract de parteneriat pe o perioadă de un an care conţine acţiunile concrete
pe care le-am organizat împreună cu partenerii.
Suntem în relaţii de colaborare şi de parteneriat cu Consiliul Local, Primăria şi Asociaţia
Intreprinzătorilor Particulari, cu Agenţia de Dezvoltare Regională, Agenţia Locală de Ocupare a Forţei
de Muncă, Camera de Comerţ şi Industrie.
Parteneriatul cu comunitatea locală este benefică pentru viaţa şcolii. În relaţiile cu Primăria, agenţi
economici, fundaţii, ONG-uri, şcoala manifestă receptivitate, o permanentă mobilitate şi disponibilitate
necesare unor abordări contextuale noi, articulate situaţiilor sociale concrete.
Domeniul Parteneriate cu comunitatea s-a concretizat prin :
identificarea nevoilor de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de satisfacere a acestora,
realizarea proiectelor în parteneriat şcoală-comunitate în folosul ambelor părţi;
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planificarea acţiunilor comune cu Poliţia de proximitate, pentru cunoaşterea şi combaterea actelor
infracţionale în rândul elevilor;
Colaborarea cu sindicatele în vederea respectării legislaţiei muncii;
Avem relaţii foarte bune cu Comisia de Învăţământ, Cultură şi Religie. Biserica catolică şi reformată nea sprijinit material şi în organizarea activităţilor cultural – educative . De asemenea avem relaţii bune
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Harghita, patronate, sindicate, asociaţii profesionale.

VI.CHELTUIELI
La începutul anului şcolar au fost finalizate lucrările de reparaţii, intreţinere şi igenizare a
spaţiilor de învăţământ folosind fonduri din bugetul local şi fonduri proprii, precum şi cele obţinute din
sponsorizări.
S-a efectuat o analiză privind necesarul de reparatii curente şi stadiu lucrarilor de reparatii si
investitii, finalizată cu întocmirea unui plan de activitate administrativ gospodaresc ce a reprezentat
baza referatului de necesitate pentru resursele materiale si monitorizarea lui pe perioada anului scolar.
S-au formulat planurile operaţionale pe perioade scurte: de dezvoltare a bazei tehnicomateriale a şcolii, privind asigurarea cu cataloage tipizate, carnete de note la început de an şcolar, cu
diplome, certificate, acte de studiu etc
S-a elaborat proiectul de buget şi proiectul de achiziţii şi dotări conform planului de dotare cu
materiale didactice, materii prime pentru ateliere şi a fondurilor necesare pentru atribuirea de premii
la concursuri şcolare, precum şi stabilirea priorităţilor în vederea repartizării fondurilor, a mijloacelor
fixe şi a obiectelor de inventar. Au fost identificate sursele extrabugetare de finanţare prin promovarea
programelor specifice, şi evaluarea alocării fondurilor extrabugetare după priorităţi cu scopul asigurării
condiţiilor materiale necesare pentru buna funcţionare a liceului. Au fost valorificate, actualizate şi
exploatate bazele de date ale serviciului secretariat şi contabilitate.
Fondurile extrabugetare, mijloacele fixe şi obiectele de inventar s-au procurat şi s-au utilizat
conform planificării.
Situaţie venituri şi cheltuieli:
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Resursele sunt utilizate conform hotărârii CA. Permanent ne preocupă înbunătăţirea condiţiilor
de muncă şi înfrumuseţarea şcolii. Am încheiat contract cu firma UNICONS în vederea reabilitării
fațadei clădirii principale, de unde cădea thencuiala.
În afara de aceste lucrări am realizat cu personalul școlii:
-

Reamenajarea grupului social în casa cazanelor

-

Reparatii la acoperis sala sport

-

Amenajarea terenului fermei școlare, s-a început și îngrădirea

-

Efectuarea de reparații la peretele școlii, în locurile unde a fost absolut necesar

-

Tencuirea geamurilor la sala de sport

-

Igienizarea sălilor de clasă (17 săli)

-

Asigurarea condițiilor de cazare și masă respectiv amenajarea terenului pentru
manifestațiile din cadrul Zilelor orașului, Festivalul Soskut, Festivalul fanfarelor, etc

-

Reabilitarea rețelei de apă potabilă la bucătăria școlii

-

Igienizarea sălilor la internatul școlii

Am realizat execuţia bugetară şi planul de achiziţii şi dotare.
Veniturile extrabugetare provin din oferirea de servicii, sau închirieri.Veniturile bugetare se
împart la nivel orăşenesc în funcţie de numărul elevilor şi alţi indicatori stabilit de comisia de buget al
Consiliul Local.
Alocarea burselor şi distribuirea alocaţiilor de stat pentru elevi şi a celorlalte forme de ajutor sau realizat conform legii (programul “Bani de liceu”, Bursă profesională şi “Euro 200”)
Spaţiile de învaţământ s-au utilizat în funcţie de numărul de elevi/clase, lucrându-se în două
schimburi, utilizându-se şi spaţiile cu destinaţie specială (cabinete, laboratoare, bibliotecă, sală de
sport, cantină, internat, ateliere). Din bugetul propriu cu forța de muncă proprie am realizat igienizarea,
văruirea spaţiilor din internat, cantină şi clădirea principală a şcolii. Am asigurat un mediu curat, aranjat
pe tot parcursul anului.
Încadrarea spaţiilor şcolii în normele de igienă şcolară şi asigurarea în bune condiţii a
iluminatului electric, alimentării cu apă, canalizare, agent termic au dus la prelungirea autorizaţiei de
funcţionare.
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Încheierea exerciţiului financiar, evaluarea realizării planului de achiziţii şi al utilizării
fondurilor extrabugetare, întocmirea documentelor legale privind managementul financiar şi arhivarea
şi păstrarea documentelor financiare oficiale s-au realizat la termen.
Ca sursă alternativă de finanţare am oferirit spaţii pentru diverse activităţi (cantina- pentru
organizarea unor mese festive, internatul- pentru organizarea de tabere şcolare, sala de sport pentru
activităţi sportive).
Am asigurat transparenţa elaborării şi execuţiei bugetare prin informarea cadrelor didactice în
şedinţele Consiliului Profesoral.

VII. DEZVOLTARE SI RELATII COMUNITARE
S-au identificat nevoile de educaţie ale comunităţii locale şi a posibilităţilor de satisfacere în cadrul
normativ existent şi cu resursele umane şi materiale disponibile şi s-au elaborat programe proprii de
dezvoltare a unităţii şcolare.
A fost informat ISJ, autorităţile locale şi alte instituţii în legătură cu proiectele şi programele
derulate în şcoală. Colaborarea cu mass-media a fost foarte bună, aceasta mediatizând activităţile
marcante din viaţa şcolii. Lunar au apărut articole în revista locală “Kisvaros”, am avut interviuri în
radioul local WOX FM, televiziunea locală și Mediator TV din Karcag, pe pagina web a şcolii
www.zeyk.ro regulat au apărut informaţii cu privire la activităţile, planul de şcolarizare, contacte,
grupuri de lucru din şcoală, informaţii utile etc..
La începutul anului şcolar a fost întocmit planul anual de relaţii publice. A fost numit responsabila de
relaţii publice D-na. Denes Zsofia.
Am colaborat cu intreprinzatorii din oras, cu privire la integrarea tinerilor proveniţi din medii
defavorizate în societate. În colaborare cu Asociaţia Pro Scholae am organizat diferite activităţi
extraşcolare, meditaţii pentru integrarea elevilor rămaşi în urmă la învăţătură, activităţi de mediatizare
a şcolii etc.
Avem o clasă șansa a doua învățământ secundar inferior, specializarea horticultor. Pentru acești
elevi am organizat instruirea practică în colaborare cu Fundația CJD Domus.
Încheierea protocoalelor de colaborare cu agenţii economici s-a realizat în scopul asigurării cadrului
de organizare a instruirii practice. Au existat şi protocoale de colaborare cu Poliţia. În scopul prevenirii
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violenţei şi a indisciplinei, s-au derulat programe educative cu instituţii de asigurare a ordinii publice şi
organisme specializate în prevenirea comportamentelor deviante.
Colaborarea cu părinţii s-a realizat permanent. Liderul de sindicat din şcoală a fost consultat în
procesul decizional şi în rezolvarea problemelor şcolii; a fost invitat să participe la sedinţele Consiliului
de Administraţie
Şcoala este promovată şi prin: întălniri cu elevii claselor a VIII-a din zonă, broşuri, anuarul şcolii,
pagină web, tărguri, vizite ale elevilor din clasa a VII-a şi a VIII-a; întălniri cu directorii din zonă.
Promovarea se realizează şi cu ocazia organizării unori festivităţi de amploare, întocmirea şi derularea
unor proiecte comune cu şcolile înfrăţite din Ungaria, Polonia, Portugalia Ex., derularea proiectelor
Hatartalan si Erasmus+ , concursuri între şcolile înfrăţite etc. Avem materiale promoţionale privind
oferta educaţională pe suport convenţional şi electronic.
S-a avut în vedere organizarea unor întâlniri periodice cu membrii ai comunităţii locale la diferite
festivităţi, la orele de dirigenţie, la deschiderea anului şcolar, la acţiuni comune, la întălniri organizate
în mod special, privind creşterea adecvării ofertei educaţionale a şcolii la specificul comunitar.
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